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Geachte collegae,
Beste Alumnileden, 

Hier gaat het zomernummer van het ledenblad 
van de alumni van onze faculteit.

Als voorzitter en dus ook als hoofdredacteur 
stond ik meerdere weken verplicht aan de 
kant, veel dank dus aan alle redactieleden en 
bestuurscollegae om samen de schouders onder het nieuwe nummer 
te zetten.

Volgens mij is het resultaat van hun werk zeer bevredigend.

In het editoriaal mocht ik over mei 68 niet zwijgen aangezien zowel 
de studenten als de professoren van onze faculteit hierbij een erg 
bepalende rol speelden.

Goed om weten dat het rectoraat momenteel sterk aanleunt bij de UCL 
en dat men meer gelijkenissen dan verschillen ziet en graag samen 
naar buiten komt.

Onze jaarlijkse ledenvergadering was statutair en keurde de nieuwe 
statuten goed, waarvoor dank.

Onze alumnus van het jaar 2018 is er eentje die er best mag zijn. Veel 
meer daarover volgt nog.

Het bijzondere UZ Leuven nieuws is natuurlijk dat wij daar een nieuwe 
grote baas hebben, een goede oude bekende mag ik wel zeggen.

Ook wat cultuur en historiek in dit nummer. Onze vaste rubriekschrijver 
Dirk Lahaye bundelde zijn mooie gedichtjes en biedt die aan voor een 
spotprijsje.

Onze onvolprezen Luc Missotten stelde zijn ‘Auditorium Maisin’ –  
exploraties op papier – voor, een verhaal dat getuigt van een grote 
gedrevenheid en dossierkennis. Veel dank daarvoor.

Dit jaar is er heel wat te doen rond de promotie van de dubbele cohorte, 
hierover leest u meer in het volgende nummer.

Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN

Hoofd/Eindredacteur
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editoriaal

Mei '68, hoe hebben wij  
dit zelf ervaren?
De voorgeschiedenis
Het is zeker zinvol om na vijftig jaar de feiten van mei '68 nog eens in 
herinnering te brengen en vooral in de aanloop over heel deze kwestie, 
de aanleiding te bestuderen, want de oorzaak is voldoende bekend.

Persoonlijk gaat het verhaal van mei '68 terug tot in mijn prille jeugd-
jaren.

In 1955 ruilde ik de dorpsschool - in de stijl van ‘De Witte van Ernest 
Claes’- voor het grote college in Brussel. Oorzaak voor de wissel was 
de afwezigheid van Nederlandstalig Vrij Onderwijs in onze regio. Toen 
mijn oudste zus aan het einde van het derde leerjaar beter kon hoofd-
rekenen in het Frans dan in het Nederlands, was voor onze ouders het 
hek helemaal van de dam. Enkel binnen de schoolmuren hoorden wij 
Nederlands in Brussel want op straat, in de winkels, op het openbaar 
vervoer en in het zwembad verstond men geen Nederlands of deed 
men toch alsof.

En plots kwam dan de schoolstrijd eraan met de grote betogingen in 
Brussel. Ik herinner mij nog het vierde leerjaar die vrijdag toen wij tijdens 
de avondstudie, plots moesten helpen om alle kunstwerken en breek-
baar materiaal in veiligheid te brengen want de tegenbetogers zouden 
zeker de ruiten van het college ingooien. Wij leerden dus van jongsaf 
aan om onze burcht te verdedigen! Vol spanning luisterden wij dan naar 
de berichtgeving waar de socialistische Minister van Onderwijs P. Ver-
mylen verklaarde dat de betoging mislukt was want hij had niemand in 
Brussel gezien, terwijl er 100 000 manifestanten werden geteld door de 
organistoren. Van toen dateert zijn toenaam: ‘Pietje de leugeneer’ die 
hij nooit meer kwijt raakte. Wij hadden het snel begrepen, Franstaligen 
en socialisten waren onze vijanden.

De Vlaamse Rand
Men kan ons dit vijand-denken moeilijk verwijten, maar in deze con-
text zijn wij groot geworden en ook de toenmalige Chirojeugd was hier 
een goede leerschool. Wij vochten letterlijk voor God en Vlaanderen. 
Onze beide ouders waren hierbij strijdende voorbeelden. Mijn vader 
was primus in de parochieschool van St. Jan De Doper in Mechelen 
en de directeur gaf aan zijn moeder het advies om hem naar het Sint 
Romboutscollege te sturen en in die tijd was alles daar in het Frans. 
Mijn vader was die taal volledig onmachtig maar werd toch steeds 
tweede van de klas en belandde zo in Leuven voor de studierichting 

Geschiedenis. Zijn proefschrift handelde over 
de opstanden in de zuidelijke provincies van 
de noordelijke Nederlanden tegen de Spaanse 
bezetter.

Zo vertoefden wij in Brussel en in de Vlaamse 
Rand steeds in een toestand van expec-
tatio armata en waren wij snel gelaarsd en 
gespoord om te strijden voor God en ons 
Vlaamse Vaderland.

De Marsen op Brussel
Als jonge kerel mocht en moest ik van mijn 
vader mee naar de betogingen in Brussel. Zijn 

Vervolg p. 4

Bron: Universiteitsarchief KU Leuven
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plaats was steeds vooraan in de vuurlinie en daardoor zag ik de tegen-
betogers van dichtbij en las hun niet zo respectvolle leuze: “Keer terug 
naar uw dorp” en “Geen Frans geen centen” en andere leuke dingen. 
En ja hier hoorde ik voor de eerste maal de slogan: “Walen buiten” maar 
eigenlijk riepen wij vooral “OU-alen buiten”. Deze leuze bekte vlot, maar 
was eigenlijk niet correct, want onze arme Waalse buren hadden hier-
mee weinig te maken, maar wel hun politieke leiders en ook de talloze 
Franstaligen die zich in Brussel en de Rand kwamen vestigen en die 
weigerden de taal van de autochtonen te spreken of te leren.

Leuven en de faculteit geneeskunde
“Walen buiten” roepen, hadden wij in Brussel geleerd en eigenlijk was dit 
meer op zijn plaats in Leuven want die Franstalige studenten kwamen 
vooral uit Wallonië. In onze ogen, terwijl er natuurlijk heel wat Bourgoisie uit 
de Rand van Brussel kwam en waren zij het die hun kinderen in het Frans 
in Leuven lieten studeren en zo ‘Le tout Grand Bruxelles’ wilden realiseren.

Onze faculteit behoorde tot één van de meest strijdlustige. Meerdere 
professoren behandelden dit thema in de auditoria. Lees hierover de 
verhalen van prof. Jan Vandenbroucke in dit tijdschrift enkele nummers 
geleden waar hij het had over zijn vader. Ook zal iedereen zich nog de 
standpunten en klare taal herinneren van onze eerste twee decanen en 
van de eerste Vlaamse Rector. De studenten brachten terecht de situ-
atie in de Leuvense OCMW-ziekenhuizen ter sprake waar patiënten te 
maken kregen met Nederlandstalig onkundige artsen en assistenten. 
Deze sociale dramatische wantoestanden werden door de studenten 
terecht aangegrepen.

Je mag gerust stellen dat het vooral de studenten geneeskunde waren 
die de boel in brand staken. Ik herinner mij vlot de namen van bijzonder 
begaafde en sociaal bewogen studenten uit ons jaar en de jaren voor 
en na die vol overtuiging en goed gedocumenteerd in de aanval gingen 
tegen de universitaire overheid die geen greintje sociale of Vlaamse 
empathie vertoonde.

Aanvankelijk was deze studentenopstand nogal een verward gedoe 
met weinig echte leiding. Er waren een aantal oproerkraaiers die het 
voortouw namen, de eerste straatstenen loskregen en hiermee de 
ramen begonnen in te gooien.

In de ons omringende landen was er ook studentenopstand en daar 
leek dit meer chaotisch te verlopen terwijl wij in Leuven een duidelijk 
vijandbeeld voor ogen hadden, maar het ontbrak ons wel aan een dui-
delijke leiding.

Studentenleider!?
Paul Goossens zag het begin van zijn openbaar leven aangebroken en 
begon zijn strijd tegen de onderdrukkers en voor de onderdrukten van 

de maatschappij.Deze ex-seminarist was geen 
bekende figuur binnen het Vlaams nationalisme, 
wel was hij een ex-Chiroleider en een niet zo 
brave student uit het St. Romboutscollege. Hij  
werd  snel de baas van KVHV  en het  kop-
stuk  van "Leuven Vlaams". Hij was vaak tegen-
draads, maakte graag kabaal en had een goed 
verwende jeugd gekend. Hij had al twee jaar 
legerdienst achter de rug in Duitsland en even-
eens de kandidaturen rechten in Namen bij de 
Jezuïeten. Nu schreef hij zich in aan de Faculteit 
Economie en nam als een echte volksmenner 
de studentenmassa op sleeptouw. Hij werd niet 
gehinderd door enige onrechtvaardige behan-
deling maar verzette zich graag tegen het gezag.

De situatie was dus gesneden koek voor deze 
geboren volkstribuun die de goegemeente al 
snel achter zich kreeg.

Het leek voor mij dat ‘Leuven Vlaams’ voor 
hem echt een bijzaak was en hij profiteerde 
duidelijk van de hele toestand van verwar-
ring bij de studenten, de bisschoppen, de 
universitaire overheid en het politieke bestel 
om zich als de grote vrijheidsstrijder te profile-
ren. Ondanks zijn eigen visie op de Leuvense 
mei-revolte droeg hij toch een heel groot stuk 
bij tot de vervlaamsing van onze universiteit en 
de niet-verfransing van de regio Groot-Leu-
ven. Ook de Leuvenaars mogen zich dank-
zij hem verblijden in gezondheidszorg in hun 
eigen taal in de OCMW-ziekenhuizen.

KU Leuven
Mei '68 heeft er inderdaad voor gezorgd dat 
de KU Leuven één van de bijzonderste univer-
siteiten in Europa en de Wereld is. Dit is een 
mijlpaal in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Wij 
zijn creatief, innovatief en zenden onze doch-
ters en zonen uit over de ganse wereld.

In tempore non suspecto en ook nu nog, 
ervaar ik mei '68 als een grote stap vooruit 
voor Vlaanderen in de Wereld.

Em. prof. dr. Chris Geens
voorzitter ALFAGEN

Bron: Universiteitsarchief KU Leuven Bron: Universiteitsarchief KU Leuven Bron: Universiteitsarchief KU Leuven
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Deze ledenvergadering mag historisch 
genoemd worden zoals uit dit verslag zal blij-
ken! Ze ging door in de onderwijstoren van het 
ALO (Alma-Leercentrum-Onderwijs) gebouw 
met 18  aanwezigen waaronder decaan prof. 
Paul Herijgers (5 volmachten en 24 veront-
schuldigingen).

Dr. Ann Cornelis, vice-voorzitter, leidt de ver-
gadering wegens ziekte van de voorzitter. 
Hoofdpunten van de agenda zijn: de jaarwer-
king, het Vesaliustijdschrift, inspanningen voor 
het erfgoed (met positief resultaat), uitleg over 

het ALO-gebouw, het financiëel verslag, en, last but not least, bespre-
king van en stemming over de nieuwe statuten. 

Jaarwerking 2017: de ledendag op 13 mei met een studienamiddag 
over ‘geïntegreerde zorg’ i.s.m. FarmaLeuven en de Alumni Zieken-
huiswetenschappen was een succes, evenals de Therapiedag op 21 
oktober in het museum M over ‘Bereidheid tot betalen; zijn er grenzen?’ 
i.s.m. dezelfde partners. Op 6 december werd de Alumnus van 2017 
gevierd. Prof. Jean-Jacques Cassiman was de uitverkorene op basis 
van zijn verdiensten op gebied van onderzoek en onderwijs maar vooral 
wegens zijn grote maatschappelijke inzet. De Prijs J. Vandepitte-NGO 
ging naar dr. Mam-Sa-Ngol in Congo.

Statutaire ledenvergadering 
ALFAGEN op zaterdag 5 mei: 
kort verslag

nieuws van ALFAGEN
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Vesalius tijdschrift: is aan de 30ste jaar-
gang toe. Er verschijnen vier nummers per 
jaar die grotendeels worden samengesteld 
door onze voorzitter bijgestaan door secre-
taresse Sonja Wuyts.

Erfgoed: de niet-aflatende inspanningen 
van prof. Luc Missotten tot behoud van het 
auditorium Maisin op de campus Sint-Rap-
haël werden beloond.

Uitleg over het ALO-gebouw door de 
decaan: dit gebouw omvat een restaurant, 
een leercentrum en een onderwijstoren. Het 
restaurant voor 1200 studenten en per-
soneelsleden bevindt zich op het laagste 
niveau, en is ondermeer uitgerust met een 
akoestische plafond (een wereldprimeur!). 
Het leercentrum ‘Desiré Collen’ (500 plaat-
sen) bevat werkplekken van verschillende 
groottes. In het hart van dit centrum is er 
een grote, stille werk- en bibliotheekruimte 
voorzien. De onderwijstoren (3 verdiepin-
gen) verschaft in de eerste plaats onderdak 
aan de groep BMW. Hij omvat kleine les-
lokalen en maakt nieuwe onderwijsvormen 
mogelijk. In het collaboratorium kunnen 
studenten samenwerken aan eenzelfde 
opdracht.

Financiëel verslag wordt gebracht door 
prof. Dirk Van Raemdonck. Het resul-
taat van 2017 is een saldo van 8 350 euro 
met aan de in-zijde 157  806 euro (lidgel-
den: 134  234  euro) en aan de uit-zijde 
149 456 euro (loonkosten: 83 419 euro, het 
tijdschrift: 21 014 euro). Het saldo van 2018 
wordt geraamd op 1 700 euro (133 500 euro 
-131 800 euro). Het aantal betalende leden 
vertoonde een piek in 2010 (3 512 euro) en 
liep gestaag terug tot 2 917 euro in 2017. 
De aanwezigen keuren unaniem het verslag 
en de begroting goed, en gaan akkoord 
met de kwijting van de bestuurders.

De nieuwe statuten worden besproken door dr. Ann Cornelis. 
Er werd gekozen om nieuwe statuten te schrijven (en niet iets toe te 
voegen aan de oude) vooral om tegemoet te komen aan de jong-afge-
studeerden die de huidige structuur en statuten van ALFAGEN oubollig 
vinden. Het doel, de leden en de verschillende soorten vergaderingen 
worden overlopen en besproken (26 artikels). 

Doel: deelverenigingen (art. 3) zijn nieuw in de statuten. Dit was een 
verzuchting van BMW en de jongeren. BMW wil naast gezamenlijke, 
ook eigen activiteiten blijven organiseren. Te noteren dat de apothekers 
een aparte alumnivereniging hebben. Art. 10 zorgt ervoor dat er geen 
wildgroei van deelverenigingen ontstaat. Dr. Bruno Mortelmans vraagt 
of de regionale kringen hier ook kunnen ingeschoven worden. Dr. Ann 
Cornelis bevestigt dit.

Prof. Dirk Van Raemdonck
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Leden: er zijn leden, werkende leden en waar-
nemende leden. De leden van de Algemene 
Vergadering zijn de werkende leden. De wer-
kende leden worden benoemd voor 6 jaar, en 
dit mandaat is hernieuwbaar. Ook zijn er ere-
leden, steunende leden, corresponderende 
leden en beschermende leden. Prof. Philippe 
Van Hootegem stelt voor het huidige ‘erele-
den’ te vervangen door ‘steunende leden’. 
Ereleden zijn dan leden met een bijzondere 
verdienste. 

Vergaderingen: de ‘governance’ structuur bestaat uit de Algemene 
Vergadering (AV), de Raad van Bestuur (RvB), en het uitvoerend comité 
(dagelijks bestuur). De werkende leden die willen zetelen in de AV 
worden bij de eerste installatie verkozen door de leden. Ieder lid kan 
zich kandidaat stellen als werkend lid. De RvB wordt gekozen door 
de AV en bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 bestuurders, te ver-
delen over de verschillende deelverenigingen met een maximum van 
4 bestuurders per deelvereniging. De RvB moet aldus een afspiege-
ling zijn van de diverse deelverenigingen. De leden van de RvB worden 
benoemd voor 4 jaar, en zijn tweemaal herverkiesbaar. Ieder lid kan zich 
kandidaat stellen voor de RvB. 

Dr. Ann Cornelis dankt de huidige bestuurders voor hun inzet en de 
aanwezige leden voor hun opmerkingen. Ze merkt op dat de statuten 
later nog kunnen gewijzigd worden (cfr. nieuwe wetgeving op de vzw’s). 
De decaan feliciteert de bestuurders met dit grote werk.

De tijdslijn 2018 van de installatie van Nieuwe statuten- 
AV-RVB-DB ziet er als volgt uit: 7 maart: eerste statutaire vergade-
ring (SV). Het wettelijk quorum voor goedkeuring van de nieuwe statu-
ten wordt niet bereikt daar geen twee derde van de leden aanwezig is; 
5 mei: tweede SV. Twee derde meerderheid van de aanwezige leden 
(ongeacht aantal aanwezigen) volstaat voor de goedkeuring van de sta-
tuten; 1 juni: versturen nieuwe statuten naar het Belgisch Staatsblad 
(BS); 1 september: oproep tot kandidaatstelling voor de (nieuwe) AV; 
september: start opstellen van het huishoudelijk reglement; 1 oktober: 
afsluiting verkiezingslijst; 20 oktober: ledenvergadering met verkiezing 
van de leden van de AV; 1 november: oproep tot kandidaatstelling voor 
de (nieuwe) RvB; 20 november: afsluiting verkiezingslijst; 5 december: 
AV: verkiezing leden RvB; 13 december: installatie RvB. Deze heeft tot 
taak i. de mandaten van voorzitter-ondervoorzitters-secretaris-pen-
ningmeester te verdelen, ii. het Dagelijks Bestuur te kiezen, iii. het huis-
houdelijk reglement op te stellen, en iv. een oproep te doen bij de deel-
verenigingen.

Stemming over de nieuwe statuten gebeurt bij hand opsteken: 
21 stemmen vóór, 1 stem tegen, geen onthoudingen. De nieuwe statu-
ten zijn dus goedgekeurd!

Em. prof. dr. Jaak Jaeken
Secretaris ALFAGEN

nieuws van ALFAGEN

Dr. Ann Cornelis
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Ereleden 2018
Dokter AGTEN Clement

Dokter BAEYENS Jean-Pierre

Dokter COENEGRACHTS Jean-Louis

Em. prof. dr.  COLLEN Désiré

Dokter DAEMS Luc

Dokter DE NEF Jaak

Dokter DE PAEP Jan

Dokter DE WITTE Elisabeth

Dokter DE ROOVER Marc

Dokter DE ROOVER  Jean

Em. prof. dr.  GEENS Chris

Dokter GOES Frank

Dokter HERMANS Marc

Em. prof. dr.  JAEKEN Jaak

Dokter JAMAER Daniel

Dokter KETELS Robert

Em. prof. dr.  KNOCKAERT Daniel

Dokter KUMS Renilde

Dokter LACQUET  Françoise

Dokter LEENDERS Joris

Prof.Dr. LEGIUS Eric

Dokter LEONARD André

Em. prof. dr.  LERUT Antoon

Prof.Dr. MENTEN Joannes

Em. prof. dr.  MOENS Guido

Dokter NIETVELT Gustaaf

Prof. dr. OPDENAKKER Ghislain

Dokter PAUWELS Patrick

Dokter PECCEU Annie

Dokter PULS Tony

Dokter RUTTEN Jacques

Em. prof. dr.  STEENO Omer

Prof. dr. THOMEER Michael

Em. prof. dr.  VAN DE WERF Frans

Dokter VAN DER DONCK Paul

Prof. dr. VAN HOOTEGEM Philippe

Dokter VAN MOL Christine

Prof. dr. VAN RAEMDONCK Dirk

Dokter VAN STEENKISTE MARIA

Dokter VERHOEVEN Eric

Prof. dr. VERSLYPE Chris

Prof. dr. WESTHOVENS René

Geachte ereleden,

hartelijk dank voor jullie belangrijke bijdrage 
voor ALFAGEN.

Het erelidmaatschap is intussen voor de ver-
eniging een zeer nuttige bron van inkomsten 
geworden.

De huidige gewone ledenwerving loopt bij-
zonder goed en jullie zetten echt nog de 
kers op de taart!

Jullie zijn natuurlijk ook hartelijk welkom op 
de ledendag en op de proclamatie van de 
nieuwe Alumnus en receptie nadien.

Noteer ook al de datum voor de grote prijs-
uitreiking met laudatio en feestelijke viering 
op woendag 5 december 2018 om 18.00u.

Collegiale groeten,

em. prof. dr. Chris Geens 
Voorzitter ALFAGEN
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nieuws van ALFAGEN

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 
ALFAGEN op zaterdag 5 mei 2018 hebben de 
leden het voorstel van de Raad van Bestuur 
goedgekeurd om dr. Sonja Declercq te ver-
kiezen als Alumnus van het jaar 2018 uit de lijst 
van genomineerde alumni.

Met dr. Sonja Declercq werd reeds de der-
tiende Alumnus van het jaar verkozen en de 
vierde vrouwelijke laureate. Vele afgestudeer-
den zullen zich afvragen wie deze Alumnus 

eigenlijk wel is want haar naam klinkt niet zo bekend in vele oren. Dit 
jaar heeft het bestuur geoordeeld dat we op zoek moesten gaan naar 
een Alumnus die haar/zijn professionele loopbaan heeft uitgeoefend 
buiten de kring van bekende afgestudeerden en niet binnen het ver-
trouwde netwerk van KU Leuven/UZ Leuven. Met de keuze van dr. 
Sonja Declercq denkt het bestuur volledig ‘out of the box’. Zij kiest een 
Alumna die 50 jaar geleden afstudeerde aan de KU Leuven en dit tij-
dens het woelige jaar van mei ’68. Deze laureate vierde dan ook samen 
met haar jaargenoten hun 50-jarig lustrum op zaterdag 21 april 2018 in 
de Faculty Club te Leuven (programma zie: https://med.kuleuven.be/nl/
vesaliusonline/documenten/lustrumuitnodiging-1968-pag-123-en-4.
pdf). Deze viering werd bijgewoond door onze voorzitter Em. prof. dr. 
Chris Geens alwaar hij persoonlijk kennis kon maken met de genomi-
neerde.

Spijtig genoeg kon onze Alumna niet persoonlijk aanwezig zijn op de 
ledenvergadering tijdens de voorstelling van de laureaat voor het jaar 
2018. Zij vertrok namelijk die dag samen met haar echtgenoot dr. Eric 
Denys (promotie 1966) terug naar de Verenigde Staten waar zij reside-
ren.

Maar wie is dr. Sonja Declercq nu eigenlijk?
Dr. Sonja Declercq studeerde af aan de KU Leuven in 1968 op de leef-
tijd van 23 jaar (!) als Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde met 
grote onderscheiding. Zij koos voor een specialisatie in de oftalmologie 
onder leiding van prof. Appelmans. Tijdens haar eerste jaar opleiding 
onderzocht ze de mogelijkheid om verder te specialiseren in de Ver-
enigde Staten. Zo kreeg ze in 1969 als ‘Honorary Fellow of the Belgian 
American Educational Foundation’ een opleidingsplaats aangeboden 
als volwaardige assistente en enige vrouw in de dienst klinische en 
chirurgische oftalmologie (prof. Dellaporta) aan de befaamde Stanford 
University in Palo Alto in California, USA. Naast haar klinische opleiding 
werkte ze mee aan een research project aan de ‘National Institutes of 
Health’ om het effect van fotocoagulatie te bestuderen bij diabetische 
retinopathie. Deze studie was baanbrekend en leidde tot het veralge-

Dr. Sonja Declercq  
(promotie 1968) verkozen tot 
Alumnus van het jaar 2018

Dr. Sonja Declercq
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meend gebruik van de fotocoagulatie en 
later de laser in de behandeling van vele 
aandoeningen van het oog. In 1971 keerde 
ze terug naar Leuven om haar opleiding te 
voltooien in de dienst van prof. Appelmans. 
Als erkend specialist in de oftalmologie 
oefende ze tussen 1972 en 1974 een pri-
vate praktijk uit in België. Daarna vertrok ze 
met haar echtgenoot opnieuw naar de ‘Far 
West’ waar haar een academische positie 
werd aangeboden aan Stanford Univer-
sity. Na uitgebreide examens behaalde dr. 
Declercq, in 1976, haar ‘National Board of 
Medical Examiners’ licentie die haar toeliet 
om, naast haar academische benoeming 
ook een private praktijk uit te oefenen in 
California. Daarnaast verkreeg dr. Declercq 
‘Board Certification’ van de ‘American 
Board of Ophthalmology’, terug na het 
slagen in de examens die de competentie 
van de oftalmologen in de U.S.A verzekert. 
Ondertussen legde zij zich voornamelijk toe 
op netvlies chirurgie en retina toxicologie, 
meer specifiek, oculaire siderosis. Deze 
research observaties bleken eveneens revo-
lutionair te zijn gezien ze de voorloper waren 
tot de later ontdekte bevindingen bij macu-
laire degeneratie. Ze werd Clinical Instructor 
in 1976 en Clinical Assistant Professor in 
1979. In 1994 werd ze benoemd als Clinical 
Associate Professor of Ophthalmology aan 
Stanford University. 

Naast haar leeropdracht van de opftal-
mologische assistenten had ze ondertus-
sen een klinische en chirurgische praktijk 
opgebouwd in het zeer competetive Silicon 
Valley, waarin ze actief bleef tot op de leef-
tijd van 70 jaar.

Het curriculum vitae van dr. Sonja Declercq 
kan geraadpleegd worden op onze webpa-
gina. 
https://med.kuleuven.be/nl/vesaliusonline/
nieuwsalfagen/copy_of_alumnus-van-het-
jaar-2018

Dr. Sonja Declercq werd verkozen als laureaat voor de prijs van Alumnus 
van het jaar 2018 omwille van haar gedreven ‘ambassadorship’ voor de 
KU Leuven tijdens haar lang verblijf in de Verenigde Staten. Ze werkte 
als echte public relations advocate voor de KU Leuven en bleef al die 
jaren corresponderen met de Academische Overheid o.a met vice-rec-
tor Maertens en rector Piet De Somer. Ze onderhield nauwe banden 
met andere Alumni Lovanienses en promootte haar Alma Mater in al 
haar contacten met Vlaamse studenten en buitenlandse bezoekers (o.a 
Prins Filip tijdens zijn studies aan Stanford University). Samen met haar 
echtgenoot dr. Eric Denys (neuroloog) hield dr. Sonja Declercq al die 
jaren als trouw lid contact met ALFAGEN via ons tijdschrift Vesalius en 
met de KU Leuven via Campuskrant. Ze was dan ook blij te vernemen 
dat de KU Leuven een ‘Amici Lovanienses’ had gesticht en dat voor 
het eerst een vice-rector ‘Internationaal Beleid’ werd aangesteld door 
de academische overheid. ‘De Alumni Chapters wereldwijd zijn immers 
een belangrijke troef voor de KU Leuven en internationalisering staat 
bovenaan haar agenda’, dixit prof. Peter Lievens.

Het bestuur van ALFAGEN nodigt alle leden alvast uit om de laudatio 
van de Alumnus van het jaar 2018 bij te wonen tijdens onze leden-
vergadering op woensdag 5 december 2018 (onthaal 18u30) in de 
Faculty Club, Groot Begijnhof 14, te Leuven. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda!

Prof. dr. Dirk Van Raemdonck
Penningmeester ALFAGEN

Feest promotie 1968 – Promotiejaar van de Alumnus van het jaar – Sonja Declercq
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nieuws van ALFAGEN

Op zaterdag 21 april 2018 is het vijftig jarig 
jubileum gevierd van de promotie 1968, mede 
georganiseerd door ALFAGEN, de alumniver-
eniging.

In de namiddag waren we met 60 deelnemers, 
die samenkwamen in de prachtige oude kapel 
van St.  Raphaël, door weinigen gekend: dit 
kan niet meer goedgemaakt worden want de 
kapel zal met vele andere gebouwen verdwij-
nen. Er komt immers een nieuw wooncom-
plex in plaats van St. Raphaël en St. Pieters, 
met verdwijnen van de ‘Boulevard Gerard’ en 
openleggen van de Dijle, begin zestiger jaren 
overdekt door Prof. Gerard van der Schueren, 
professor anatomie en toen eveneens direc-
teur van het Ziekenhuis.

Gelukkig worden enkele delen bewaard, zoals 
het Centraal Auditorium, waar Dr. Marc Verpoest,  
onze promotiepraeses en Prof. Chris Geens 
(ALFAGEN) ons welkom heetten en we een toe-

Feest van promotiejaar 1968
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spraak aanhoorden van Prof. Marc Decramer,  
gedelegeerd bestuurder UZ Leuven,  
die ons sprak over het verleden, heden en 
toekomst van de Universitaire Ziekenhui-
zen. Een zeer interessant betoog waarin we 
ook vernamen dat Leuven letterlijk aan de 
top staat van de Europese Universiteiten.

Een nostalgische wandeling bracht ons 
langs het museum HistarUZ, het anato-
misch theater en het anatomisch instituut, 
rondgeleid door Prof. Paul Herijgers, hui-
dige decaan van de faculteit geneeskunde.

De prachtige lentezon leidde ons daarna 
naar de Faculty Club, waarvan het onover-
troffen decor door iedereen gekend is. 
Het buffet voor 70 deelnemers, dat werd 

verzorgd door Carpe Diem, zorgde ervoor dat de herinneringen aan 
onze studententijd, gepast mede geïnspireerd werden door spijs en 
drank.

Een toespraak van Marc Verpoest bracht ons ook in herinnering, in 
een ogenblik van ernstige stilte, degenen die deze feestdag niet bereikt 
hebben. Prof. Roger Bouillon bracht ons ook even in de sfeer van ’66 
en ’68, en belichtte ook de enorme evolutie van onze geliefde Alma 
Mater dankzij het wetenschappelijk onderzoek. 

Het succes van deze bijeenkomst zal zonder twijfel leiden tot regelma-
tige herhaling.

Onze beste dank voor Alfagen: de alumnivereniging stelt ons in staat 
onze jaargenoten te bereiken, wat zonder hen niet mogelijk zou zijn.

Voor het organisatiecomité Marc Verpoest, Walter Van den Bogaert, Jef 
Janssens en Roger Bouillon.
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In de rand van ALFAGEN

Volgend academiejaar zal het precies 20 jaar 
geleden zijn dat Pentalfa van start ging. Tij-
dens het academiejaar 1998 – 1999 werden 
onder de naam ‘Pentalfa’ voor de eerste maal 
postacademische vormingssessies georgani- 
seerd, die simultaan via videoconferentie uit-
gezonden werden naar vier locaties in Vlaan-
deren, één in elke provincie. Dankzij dit initiatief 
– dat in die tijd uniek was in Vlaanderen –  
kreeg een grotere groep artsen, tandartsen en 
andere geïnteresseerden toegang tot interac-
tieve bijscholing zonder dat ze zich daarvoor 
moesten verplaatsen. 

Zoals in de eerste Pentalfabrochure uitge-
legd werd door toenmalig decaan prof. dr. Jef 
Janssens, die samen met prof. dr. Bernard  
Himpens aan de basis van Pentalfa lag,   
was Pentalfa de naam die de middeleeuwers 
gaven aan de concave polygoon met vijf zijden 
die het symbool was van de Pythagoreeërs. 
De Pythagoreeërs probeerden als eersten een 
mathematische greep op de werkelijkheid te 
krijgen, en voor hen stond de vijfhoek voor 

hygiëne en gezondheid. Cijfer vijf was tevens het belangrijkste cijfer, de 
sleutel tot het begrijpen van de wetenschap. De vijf driehoeken en de 
uitstralende pijlen van het logo symboliseren ook de vijf locaties die via 
videoconferentie interactief met elkaar verbonden zijn.

Pentalfa wordt gecoördineerd door een stuurgroep die ook verant-
woordelijk is voor het opstellen van het programma. Tot 2004 werd 
deze stuurgroep voorgezeten door prof. dr. Bernard Himpens. Prof. dr. 
Paul Herijgers volgde hem op en was voorzitter tot 2012, waarna prof. 
dr. Vincent Thijs de fakkel overnam tot 2014. Sinds 2014 is prof. dr. 
Johny Verschakelen voorzitter.

In 2004 werden het aantal leden van de stuurgroep en het aantal gast-
locaties uitgebreid. De stuurgroep, die aanvankelijk was samengesteld 
uit leden die de verschillende klinische disciplines vertegenwoordigden, 
werd uitgebreid met vertegenwoordigers van ziekenhuizen van het 
Vlaams Ziekenhuisnetwerk. Dankzij hun inbreng kunnen we een veelzij-
dig en multidisciplinair programma opstellen dat een zo breed mogelijk 
publiek aanspreekt. Daarbij streven we altijd naar een multidisciplinaire 
benadering 

Vele artsen, tandartsen maar ook apothekers, klinisch biologen en para-
medici hebben ondertussen hun weg naar één of meerdere Pentalfa-
sessies gevonden, hetzij in Leuven, hetzij in een van de gastlocaties. 

Pentalfa vroeger en nu 13
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We zijn dan ook blij dat we jaarlijks tussen 
de 4 000 en 4 500 deelnemers kunnen ver-
welkomen. Technische verbeteringen en 
snellere verbindingen zorgen er bovendien 
voor dat de uitzendingen probleemloos ver-
lopen en dat de kwaliteit van de beelden 
optimaal is. Uiteraard is dit alles slechts 
mogelijk dankzij een permanente adminis-
tratieve en technische ondersteuning vanuit 
de Faculteit Geneeskunde en vanuit de ver-
schillende locaties.

Ondertussen is de informatie- en commu-
nicatietechnologie sterk geëvolueerd en is 
het gemakkelijker geworden om beeld en 
geluid over te brengen, waardoor we ons 
afstandsonderwijs persoonlijker kunnen 
maken. Iedereen heeft nu thuis of elders via het 
internet toegang tot een bijna ongelimiteerd 
aantal vormingssessies die zowel theoretisch 
als praktisch van aard kunnen zijn. Pentalfa 

kon aan deze evolutie uiteraard niet voorbijgaan en ontwikkelde verschil-
lende initiatieven. De sessies werden nog interactiever gemaakt door een 
applicatie waarmee via tablet of mobiele telefoon kan worden deelgeno-
men aan interactieve voting en waarmee vragen kunnen worden door-
gestuurd naar de centrale moderator. Via de applicatie kunnen de deel-
nemers ook presentaties in pdf downloaden en extra informatie over het 
onderwerp en de sprekers lezen. Sinds enkele jaren worden de Pentalfa- 
sessies bovendien opgenomen en vanaf een week na de uitzending 
ter beschikking gesteld op de website van Pentalfa, zodat een gemiste 
sessie of voordracht achteraf toch nog herbekeken kan worden. Daaren-
boven is er sinds dit academiejaar een applicatie voor artsen en klinisch 
biologen beschikbaar die het mogelijk maakt vanaf een maand na de uit-
zending de sessie te bekijken met accreditatie. Accreditatie is nu m.a.w. 
mogelijk door de sessie bij te wonen of door ze nadien online te volgen.

Pentalfa hecht veel belang aan interactie tijdens de sessies, tussen 
deelnemers en sprekers en tussen deelnemers onderling. Daarom 
wordt op dit ogenblik onderzocht of we livestreaming en een chatbox 
kunnen aanbieden, om zo interactie met en tussen de deelnemers aan-
wezig op een van de locaties en de deelnemers die thuis de sessie 
volgen, mogelijk te maken.

In een wereld van voortdurende verandering gaat Pentalfa ook op zoek 
naar de laatste nieuwe ontwikkelingen op medisch en onderzoeksvlak, 
zodat we steeds een innovatief en boeiend programma kunnen blijven 
garanderen. We nodigen u graag uit om ons aanbod te komen ontdek-
ken, op een van de locaties of online. 

Voor meer informatie over Pentalfa en ons programma, bezoek onze 
website: http://www.pentalfa.be.

Prof. dr. Johny Verschakelen,  
voorzitter wetenschappelijke stuurgroep Pentalfa

Prof. dr. Johny Verschakelen

14



ontwikkelingssamenwerking

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

Op de lijst van de Human Development Index 
(HDI) 2017 staat de Democratische Republiek 
van de Congo (DRCongo) op plaats 176 op 
188 landen. De levensexpectantie is 59 jaar, 
de gemiddelde scholingsduur 6 jaar en het 
BNP 680 USD per persoon en per jaar. De 12 
landen achter Congo behoren alle tot Subsaha-
risch Afrika. De plaats van Congo is contradicto-
risch, Congo hoort niet thuis in deze groep van 
landen, waar klimatologische omstandigheden, 
gebrek aan bodemrijkdommen en populatie-
dichtheid een verklaring kunnen vormen voor 
hun niet-comfortabele plaats op de HDI lijst. 
Congo is een land dat slapend rijk zou kunnen 
zijn: de machtige Congostroom kan elektriciteit 
leveren voor een groot deel van het continent, de 
ondergrond heeft altijd wel een metaal dat van 
essentieel belang was, of nog is, ten voordele van 
koploperslanden op de HDI lijst: uranium, koper, 
coltan, goud, diamant, cobalt. In Congo zit een 
groot deel van de tabel van Mendeljev onder de 
grond, niet uitgebaat door de Congolezen zelf, 
maar in handen van buitenlandse firma’s.

En toch, ondanks dit fabelachtig potentieel, 
hebben de natuurlijke rijkdommen niet geleid 
tot een verbetering van de gezondheids-
zorg en onderwijs, eerder het tegendeel. De 
volksgezondheid is dramatisch, het onderwijs 
ondermaats. Waarschijnlijk zijn de officiële 
cijfers over levensverwachting en onderwijs-
participatie nog te optimistisch. Voor deelne-
mers onder ons aan Congomissies is het een 
triest zicht te zien dat rond 9 u al een kolonne 
kinderen, mooi in uniform, naar huis trekken, 
weggejaagd omdat de ouders het schoolgeld 
niet betaald hebben. In september is de bezet-
ting van het hospitaal van Kisantu lager dan 
normaal; het is voor de ouders kiezen tussen 
gezondheid of kinderen naar school sturen. 
Congo is een land zonder Staat, niet bekom-
merd om het welzijn van zijn burgers. 

Tegen deze achtergrond van voortdurende achteruitgang en sociale 
negligentie probeert onze Alumniverenging, in goede en kwade dagen 
van de Belgo-Congolese relaties, niches te ontdekken waar we invloed 
kunnen uitoefenen voor de verbetering van het onderwijs. LUMOS, 
onze zusterorganisatie binnen de biomedische sector van de KU 
Leuven, tracht sinds 2007 met aandacht voor de kwaliteit van zorg in 
Kisantu en geassocieerde ziekenhuizen, een modelsite uit te bouwen 
voor gezondheidszorg in Congo. Onze Alumnivereniging heeft sinds 
zijn ontstaan in 1977 meegewerkt aan de ‘relève’ van de medische 
faculteit van de universiteit van Kinshasa (UNIKIN) door het ondersteu-
nen van klinisch wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van 
doctoraatsbeurzen. Vermits de meeste kleinere universiteiten in Congo 

Een leservaring in Boma, Congo

“Article Quinze” de la Constitution: “débrouillez-vous”

Een relict uit het begin van de koloniale tijd: eerste 
kerk van Congo, in Boma, 1889, volledig in metaal

Boma, van 1886 tot 1926 hoofdstad van de Congo- 
Vrijstaat en Belgisch Congo
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lesgevers van UNIKIN betrekken in hun 
onderwijsprogramma dragen we indirect 
bij tot het verbeteren van de kwaliteit van 
onderwijs ver buiten Kinshasa. 

De beste manier om de vinger aan de pols 
van de medische opleiding te houden is zelf 
te participeren in het onderwijs. De meest 
recente ervaring situeert zich in de Université 
Kasa-Vubu in Boma, een staatsuniversiteit in 
de Kongo Central, het vroegere Bas-Congo. 
Op initiatief van rector Prof. Anastasie Malaga 
Maponda werd in maart 2018 een internati-
onale equipe bijeengebracht om een aanzet 
te geven tot verandering van onderwijsattitu-
des in de medische faculteit. Maakten deel 
uit van de groep: Prof. Bernard Spitz (Verlos-
kunde) en Prof. Fons Verdonck (Fysiologie), 
emeriti en alumni van KU Leuven, samen 
met Congolese ex-PhD studenten gesteund 
door de Alumnivereniging, Prof. Cathy 
Ali-Risasi, Anatomopathologie, en Prof. 
Jean-Pierre Elongi, Gynaecologie, beiden 
van het Mama Yemohospitaal van Kinshasa, 
Dr. Elizabeth Khadua, King College London 
(Traumatologie en Orthopedie), Prof. Peter 
Buser, Wiskunde, universiteit van Lausanne. 
Er werd intensief lesgegeven, in samenwer-
king met lokale assistenten, waarbij ervaring 
opgedaan werd voor later te ontwikkelen 
afstandsgestuurd onderwijs. Het is onmo-
gelijk voor de universiteit van Kinshasa, en 
Lubumbashi, om al de universiteiten, die 
als paddestoelen uit de grond rezen over 
het ganse land, te bedienen. Zonder één of 
andere vorm van afstandsbegeleid onderwijs 
kan dit nooit lukken; en de technologie om 
dit te realiseren is er. Cruciaal in dit proces 
zijn de lokale assistenten die de link moeten 
vormen tussen docenten op afstand en de 
studenten. De drijfveer om nieuwe onder-
wijsvormen te introduceren zijn de studen-
ten zelf. Zij zijn de eerste slachtoffers van 
de organisatorische chaos en ‘elasticiteit’ 
van het academiejaar door wispelturigheid 
van hun docenten en afwezigheid van resi-
derende lesgevers. Universiteiten huizen 
meestal in aftandse gebouwen uit de kolo-
niale tijd, met een belabberde didactische 
infrastructuur. Het medisch curriculum is niet 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in 
medische kennis. Gebrek aan middelen, en 

voortdurende electriciteitsonderbrekingen, hebben als gevolg dat enkel 
theoretisch onderwijs min of meer mogelijk is. 

Om het pilootproject Boma enige kans te geven zal onze vereniging een 
auditorium uitrusten met zonnepanelen zodat projectie continue mogelijk 
is, de communicatie promoten tussen docenten, assistenten en studen-
ten, en starten met een lijn vaardigheden aangepast aan de lokale con-
text. Uit dit kleinschalig experiment kan ervaring opgedaan worden hoe 
in een context van weinig middelen toch aan kwaliteitsverbetering kan 
gewerkt worden zodat andere perifere universiteiten kunnen betrokken 
worden bij het experiment. De goodwill van studenten is er alvast.

Het universitair medisch onderwijs in Congo baadt in een sfeer van 
commercialisering, gebrek aan kwaliteitscontrole, overaanbod van stu-
denten, fraude en corruptie. Een mank lopend onderwijs zal uiteraard 
bijdragen tot een mank lopende gezondheidszorg. De negatieve con-
text kan ontmoedigen en doen afhaken, maar kan ook een uitdaging 
zijn om er toch iets van te maken in extreem moeilijke omstandighe-
den, zoals Congolese studenten noodgedwongen moeten doen. Voor 
Congo geldt meer dan ooit ‘Optimism is a moral duty’. Misschien kan 
Congo profiteren van het groeiend inzicht in het Westen dat iets moet 
gedaan worden om de levensomstandigheden, waarvan onderwijs en 
gezondheid een wezenlijk onderdeel zijn, in Afrika te verbeteren. Som-
migen pleiten voor een Marshall plan voor Afrika. Dit is wat de Alumni-
vereniging al een veertigtal jaren probeert te doen: maximaal inzetten 
op onderwijs, en niet toegeven aan Afropessimisme. Onze steun richt 
zich niet in eerste instantie op institutionele samenwerking, maar zoekt 
en promoot excellente individuen die door hun initiatieven van onderuit 
aan capaciteitsopbouw en institutionele versterking kunnen werken. 

Em. prof. dr. Fons Verdonck

Université Kasa-Vubu, Boma, oude en nieuwe campus met rector Anastasie Malaga Maponda

Conferentie t.g.v.’de dag van de vrouw’ - 8 maart 2018 - Thema: ‘Les conséquences médicales et psychosociales 
des grossesses chez les adolescentes’
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nieuws uit UZ Leuven

Deze UZ Leuven-diensten  
verhuizen in 2018
Het komende jaar wordt voor UZ Leuven een jaar van grote verhuis-
bewegingen. De bouw van het nieuwe ambulant centrum is klaar en 
ook het nieuwe vrouw- en kindziekenhuis wordt dit jaar afgerond. 
Een groot aantal diensten van campus Gasthuisberg en de stads-
campus neemt vanaf dit voorjaar zijn intrek in de nieuwe gebouwen.

Het ambulant centrum
Het nieuwe ambulant centrum, waarvan de bouw in 2014 werd opge-
start, telt vijf verdiepingen en ruim 18 000 vierkante meter.
Zowel de diensten die zich in het huidige consultatieblok (oranje pijl) op 
campus Gasthuisberg bevinden, als een aantal raadplegingen van de 
stadscampus verhuizen in 2018 naar dat nieuwe ambulant centrum. 
Die verhuis verloopt gefaseerd.

Zijn dit voorjaar al verhuisd:
• 23 april: raadpleging interne geneeskunde en abdominale heelkunde 

diensten maag-, darm- en leverziekten, abdominale heelkunde, 
nefrologie, algemene interne geneeskunde, geriatrie, pneumologie, 
reumatologie (gedeeltelijk), prikpool

• 7 mei: raadpleging anesthesie en heelkunde diensten anesthesie, 
traumatologie, plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie, 
vaatheelkunde, abdominale transplantatie, thoraxheelkunde, cardiale 
heelkunde, oncologische heelkunde en orthopedie (met uitzondering 
van de raadplegingen op campus Pellenberg)

• 14 mei: raadpleging oogziekten (vanuit de stadscampus)
• 22 mei: raadpleging dermatologie (vanuit de stadscampus), raadple-

gingen neurologie en neurochirurgie, fysische geneeskunde en ortho-
pedie (rugraadpleging)

Verhuizen later nog:
• Najaar 2018: raadpleging neus-, keel- en 

oorziekten, gelaats- en halschirurgie
• Voorjaar 2019: dienst orthopedie (vanuit 

campus Pellenberg)

Het vrouw- en kindziekenhuis
Daarnaast opent ook het nieuwe vrouw- en kind-
ziekenhuis met zijn 6 verdiepingen (40 000 vier-
kante meter) de deuren vanaf het najaar van 2018.
Zowel de raadplegingen als het dagziekenhuis 
en de hospitalisatieafdelingen komen in het 
nieuwe gebouw. Ook de bureauruimtes van 
de betrokken diensten verhuizen mee.
De diensten die daarbij zullen verhuizen zijn:
• Ambulant centrum kindergeneeskunde
• Raadpleging centrum menselijke erfelijkheid
• Revalidatiecentrum kindergeneeskunde 

(vanuit campus Pellenberg)
• Hospitalisatie kindergeneeskunde
• Ziekenhuisschool (vanuit campussen Gast-

huisberg en Pellenberg)
• Kinderradiologie
• Fertiliteitscentrum en ambulant centrum 

gynaecologie
• Bevallingskwartier
• Materniteit/gynaecologie-urologie (beperkt)

Bron: UZ Leuven
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Analyse volledig menselijk genoo m voortaan inzetbaar  
voor patiëntenzorg
In UZ Leuven kan sinds kort het volledige genoom van patiën-
ten gelezen worden voor slechts een fractie van de oorspron-
kelijke prijs, dankzij een nieuwe generatie toestellen. Die lage 
kostprijs zorgt ervoor dat analyses van het volledige genoom 
voortaan toegankelijk zijn voor de klinische praktijk. Dat maakt 
van UZ Leuven een pionier op het vlak van genoomanalyses. 
Prof. dr. Gert Matthijs en prof. dr. Joris Vermeesch van het cen-
trum menselijke erfelijkheid leggen uit wat genoomanalyses zijn 
en hoe ze in UZ Leuven ingezet worden. 

“Tot voor kort konden we slechts één tot twee procent van het 
genoom, het geheel van al onze genen, lezen of sequencen. De 
rest was een blinde vlek. In 1986 ontstond het idee om het volle-
dige menselijke genoom in kaart te brengen. In 2001 werd de eerste 
versie van die genoomkaart gepresenteerd. Het resultaat was geen 
individueel genoom, maar een mix van de genomen van een paar 
individuen.”

Razendsnelle evolutie
“In die periode was het nog heel duur en tijdrovend om genomen 
te lezen. Om de kosten te drukken, werden nieuwe methoden en 
toestellen ontwikkeld, waarmee grote hoeveelheden DNA geminiatu-
riseerd en tegelijk geanalyseerd werden. In 2007 werd in UZ Leuven 
voor het eerst zo’n toestel aangekocht. Dat was de start van de 
genomica, de studie van genomen, en van de Genomics Core, het 
Leuvense centrum waar de nieuwe methoden worden toegepast. 
Sindsdien kocht UZ Leuven verschillende generaties toestellen.”

“Eind 2017 zette UZ Leuven samen met de KU Leuven een grote 
stap in de evolutie van de genetica met de aankoop van twee toe-
stellen van een nieuwe generatie. De toestellen worden voor de 
helft gefinancierd door het ziekenhuis, en voor de andere helft door 
onderzoeksgeld, onder meer van het VIB (Vlaams Instituut voor Bio-
technologie). Ze kunnen in slechts één analyseronde 48 volledige 
genomen in kaart brengen, wat de kostprijs drastisch doet dalen. 
Daardoor kunnen we genoomanalyses voortaan inzetten in de kli-
nische praktijk. UZ Leuven is een van de eerste centra in Europa 
die analyses van het volledige genoom zal gebruiken voor klinische 
diagnoses bij patiënten.”

Vissen naar zeldzame ziekten
“De hoofdfocus is de diagnose van zeldzame 
ziekten. Met de huidige technieken kunnen we bij 
ongeveer 50 procent van de patiënten een diag-
nose stellen. Met de analyses van het volledige 
genoom komen daar geleidelijk aan enkele per-
centen bij, naarmate onze kennis van het genoom 
toeneemt. De kans dat we effectief de oorzaak 
van een genetisch defect vinden, wordt dus 
groter, maar we begrijpen nog altijd maar een frac-
tie van het volledige genoom. We verwachten dat 
we door meer analyses te doen, meer informatie 
zullen vinden, zoals nieuwe mechanismen die de 
werking van genen beïnvloeden. Daardoor zullen 
steeds meer patiënten een diagnose krijgen.”

“Concreet zullen we de analyses pas inzetten 
voor diagnoses als er geen klinisch herkenbaar 
ziektebeeld is dat rechtstreeks naar één speci-
fiek gen of genetisch defect leidt. Dan pas gaan 
we ‘vissen’ in het genoom. Als de medische 
specialist vermoedt dat er een erfelijke ziekte in 
het spel is, vraagt hij ons, de genetici, om de 
analyse te doen. We overleggen dan samen of 
een analyse zinvol is. Achteraf interpreteren we 
de resultaten ook samen met de specialisten.”

“Die interpretatie is essentieel. Een analyse die 
niet wordt gekaderd, leidt vaak tot onnodige 
ongerustheid, want we vinden altijd wel iets. Dat 
we iets vinden, betekent echter niet dat mensen 
ook echt ziek zijn. Hier in UZ Leuven werken we 
daarom met een heel team van medische speci-
alisten, klinische genetici en laboratoriumgenetici 
aan de analyse en de interpretatie van genomen. 
Uiteraard steunen we ook sterk op onze IT-dienst. 
Door de analyses op die manier zo veel mogelijk te 
concentreren in één centrum, kunnen we de prijs 
ervan laag houden en meer expertise creëren.”
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Analyse volledig menselijk genoo m voortaan inzetbaar  
voor patiëntenzorg

Voorspellende geneeskunde
“De volledige genoomanalyse maakt veel meer mogelijk dan alleen de 
diagnose van zeldzame ziekten. De analyses zijn namelijk ook de hoek-
steen van de ‘genomische geneeskunde’. Dat houdt in dat we dankzij 
informatie uit ons genoom soms voorspellingen kunnen doen over de 
algemene gezondheidstoestand van de patiënt. Die informatie zouden 
we kunnen opnemen in het medisch dossier, als een soort database 
om op latere momenten in het leven te raadplegen. Voorbeelden zijn de 
BRCA-mutaties die kanker veroorzaken of informatie over het drager-
schap van bepaalde erfelijke aandoeningen.”

“Voorlopig is dat echter geen prioriteit. We hebben nog niet de omkadering 
om een analyse te bieden aan mensen die eigenlijk gezond zijn. Als we 
die mensen op consultatie zouden laten komen om hun analyse te inter-
preteren, dan zetten we het systeem voor de echt zieke patiënten onder 
druk. We zullen dus goed moeten nadenken over manieren om dat op te 
vangen. Op termijn zullen we onvermijdelijk wel naar zo’n systeem evolue-
ren: over tien of vijftien jaar kunnen we ieders genoom analyseren.”

Toekomstmuziek
“Naast die uitbreiding naar voorspellende ana-
lyses, willen we in de toekomst ook focussen 
op het begrijpen van de onbekende massa 
DNA. Zelfs van de één tot twee procent genen 
waarvan we denken de werking te begrijpen, 
snappen we de normale moleculaire mecha-
nismen niet. Er is dus nog veel ruimte voor 
wetenschappelijke ontdekkingen. Daarnaast 
willen we het DNA van baby’s kunnen ana-
lyseren, om bij eventuele aandoeningen snel 
te kunnen ingrijpen met voeding of medicatie. 
Ten slotte zal ook dragerschap van genetische 
ziekten waarschijnlijk een belangrijk thema 
worden voor mensen met een kinderwens.”

Bron: UZ Leuven

Genoom?
De volledige genetische code van een 
individu zit in de vorm van DNA opge-
slagen in de kern van de cellen, ver-
deeld over 46 chromosomen. Op de 
chromosomen bevinden zich 22 000 
genen. Genen zijn het recept voor alle 
bouwstenen van het leven. Ze zorgen 
ervoor dat we zijn wie we zijn en dat 
we optimaal kunnen functioneren. Het 
complexe geheel van al die genetische 
informatie, is ons genoom. Het groot-
ste deel van het genoom hebben alle 
mensen gemeenschappelijk, een kleine 
fractie is uniek. 

Stephanie Deman, laboratoriumtechnoloog, en prof. dr. Joris Vermeesch, CME, bij een van de twee nieuwe toestel-
len. “Ze kunnen in slechts één analyseronde 48 volledige genomen in kaart brengen, wat de kostprijs drastisch 
doet dalen. Daardoor kan UZ Leuven als een van de eerste centra in Europa genoomanalyses inzetten voor 
klinische diagnose bij patiënten.”
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nieuws uit UZ Leuven

Prof. dr. Wim Robberecht wordt 
nieuwe CEO UZ Leuven
Op 1 oktober 2018 wordt prof. dr. Wim 
Robberecht de nieuwe gedelegeerd 
bestuurder van UZ Leuven. Hij zal de 
fakkel overnemen van prof. dr. Marc 
Decramer, die op 30 september 2018 
zijn mandaat beëindigt en met emeri-
taat gaat. 

Het bestuurscomité van UZ Leuven droeg 
professor Robberecht voor als kandidaat aan 
de Raad van Bestuur en de Inrichtende Over-
heid van de KU Leuven. Die hebben de kan-
didatuur aanvaard en professor Robberecht  
aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Prof. dr. Wim Robberecht (° 1959) is neuro-
loog en specialiseerde zich in het onderzoek 
naar ALS. Hij is doctor in de biomedische 
wetenschappen en sinds 2001 gewoon 
hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde 
van de KU Leuven. Van 2001 tot 2013 was 
hij diensthoofd neurologie in UZ Leuven. In 
2005 werd hij lid van het bestuurscomité 
van UZ Leuven en sinds 2016 is hij er voor-
zitter van. Van 2013 tot 2017 was hij vice-
rector voor de Groep Biomedische Weten-
schappen aan de KU Leuven. 

Bron: UZ Leuven

Prof. dr. Wim Robberecht wordt op 1 oktober 2018 de nieuwe CEO van UZ Leuven
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Waarom wilde men het auditorium afbreken?
Het auditorium Maisin leunt tegen de achterzijde van het hoofdgebouw 
van het Kankerinstituut met als gevolg dat 1/7 van de kamers in het 
kankerinstituut geen daglicht hebben. Hierdoor is de verkoop- of ver-
huurwaarde van dit gebouw duidelijk verminderd. 

Anders gezegd: het afbreken van het auditorium realiseert een meer-
waarde.

Hier volgt een voorstel om deze meerwaarde te realiseren zonder het 
auditorium af te breken. Een specialist in bouwwerken zou met een 
kostenbaten analyse moeten uitrekenen of dit voorstel daarin slaagt. 

Voorstel

Inleiding
De meeste gebouwen in St. Rafaël, die stam-
men van voor de tweede wereldoorlog, volgden 
het concept dat door prof. Maisin werd inge-
voerd in 1927: boven de kelder bouwde men 
drie bouwlagen: gelijkvloers, eerste en tweede 
verdieping, met er bovenop een ‘kruipzolder’ 
en een plat dak. Omstreeks 1950 werd bij deze 
gebouwen een extra verdieping toegevoegd, 
geplaatst boven op deze platte daken. 

Over het behoud van het  
centraal auditorium van St Rafaël

Fig. 1 Het grote 90 jaar oude Centraal Auditorium van het ziekenhuis St. Rafaël, waar alle alumni van de Faculteit 
Geneeskunde lessen hebben gevolgd, heeft nog de tribune zoals ze gebouwd werd in 1927 door Prof. J. Maisin.
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Het Auditorium Maisin was oorspronkelijk, in ± 1927, ook even hoog 
als het hoofdgebouw en bedekt met een een plat dak waaraan het 
vals plafond van het auditorium is opgehangen. Nadat het Kanker- 
instituut met een verdieping werd verhoogd in ± 1950, heeft men 
boven op het plat dak van het auditorium ook een verdieping toe-
gevoegd voor een afdeling isotopen behandeling. Hierdoor verloren 
vijf ramen van de hoogste verdieping het hoofdgebouw toegang tot 
daglicht. In het plat dak werden enkele kleine openingen geboord 
voor elektriciteitskabels en waterleidingen bestemd voor de lokalen 
op het dak, maar voor het overige is dit plat dak perfect bewaard. 
Het is zo stevig dat het een extra verdieping kon dragen.

Onder het auditorium, op het gelijkvloers is een ruimte van ± 425 m2, 
die verlichting ontvangt van 17 grote rondboog ramen. Op enkele 
uitzonderingen na zijn die ramen nog allemaal intact, maar ze zijn aan 
het oog onttrokken door allerlei moderne bouwsels. 

Voorstel
Stap 1 Als men de toegevoegde verdieping boven het auditorium 

afbreekt, het plat dak herstelt tot een groen dak, en de vijf 
dicht gemetste ramen van het hoofdgebouw heropent, dan 
krijgen alle kamers van de bovenste verdieping van het hoofd-
gebouw daglicht en lucht. Bovendien krijgen ze allen een 
uitzicht op groen. Het afbreken van de toegevoegde verdie-
ping is eenvoudig gezien ze gebouwd is uit licht materiaal en 
staat op een stevig plat dak. Het plafond van het auditorium 
wordt door deze werkzaamheden niet beschadigd, want het 
is beschermd door de kruipzolder onder het plat dak. 

Stap 2 Ter hoogte van de tweede verdieping (derde bouwlaag) is het 
auditorium gescheiden van het hoofdgebouw door een 3,5 m  

brede ruimte. Vandaag dient deze 
ruimte tot niets tenzij als vluchtweg 
voor de toeschouwers van het hoog-
ste deel van het auditorium, in geval 
van brand. Als men van het plat dak 
boven deze ruimte een 3,5m brede 
strook afknipt, ontstaat op de tweede 
verdieping een binnenkoer die men 
kan omvormen tot wintertuin. 

  In de muur van het kankerinstituut 
worden daar vijf nieuwe ramen aange-
bracht, die licht en lucht krijgen via de 
wintertuin. Zodoende krijgen ook alle 
ramen van de tweede verdieping van 
het hoofdgebouw licht en lucht. 

Stap 3 Op de eerste verdieping is er geen 
mogelijkheid om daglicht te bezorgen 
aan de kamers gelegen in de contact-

Fig. 2 Google earth zicht op het Kankerinstituut hoofdgebouw, rood omlijnd, en het auditorium Maisin, groen 
omlijnd. Links de Kapucijnenvoer. Bovenaan een hoekje van de VCTB toren. De pijl wijst naar de zijwand van 
het auditorium als afgebeeld in fig. 3.
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zone van het auditorium met het hoofdgebouw. Een compen-
satie voor dit gebrek moet elders gevonden worden, namelijk 
op het gelijkvloers, waar onder het auditorium een grote ruimte 
van ongeveer 425 m2 behouden blijft, met aan alle drie zijden 
mooie grote rondboog ramen met uitzicht op het Dijlepark of 
het stadstuintje, zie fig. 4.

Samengevat: ons voorstel biedt: benevens het behoud van het audi-
torium:
• op de derde verdieping van het hoofdgebouw: alle ramen licht en 

lucht;
• op de tweede verdieping: alle ramen licht en lucht; vijf onder hen via 

een wintertuin;
• op het gelijkvloers: behoud van een prachtige ruimte met licht vanuit 

17 grote rondboog ramen met zicht op 
groen. Deze ruimte vergroot het bruikbare 
oppervlak van het gelijkvloers van het Kan-
kerinstituut met ± 425 m2 of bijna 50%, 
oppervlakte die zou verloren gaan bij de 
afbraak van het auditorium;

• daaronder een even grote ruimte in de kelder, 
geschikt voor berging of als parkeergarage, 
oppervlakte die eveneens zou verloren gaan 
bij de afbraak van het auditorium. 

Evaluatie van de kosten:
De kosten om de waarde van het Kankerinsti-
tuut maximaal te houden, zijn: 

Voorstel van het oude plan, met afbraak van 
het auditorium:

Kosten van de afbraak van de hele audi-
torium vleugel + plaatsen van 20 nieuwe 
ramen in het hoofdgebouw

Ofwel ons voorstel:
• kosten van afbraak van de bovenste verdie-

ping op het auditorium;
• aanleg van een groen dak op het plat dak 

van het auditorium;
• plaatsen van een glasdak over de 3,5 m 

brede wintertuin;
• plaatsen van 10 nieuwe ramen in het hoofd-

gebouw.

Resultaat: ons voorstel biedt:
• behoud van het centraal auditorium van het 

St Rafaël Ziekenhuis;
• valorisatie van de bovenste twee verdiepin-

gen van het Kankerinstituut;
• behoud van 425 m2 extra ruimte op het 

gelijkvloers onder het bewaarde auditorium. 
Dit geeft een uitbreiding met ongeveer 12% 
van het beschikbaar oppervlak bestemd 
voor het seniorenverblijf; 

• in de bewaarde kelder: 425 m2 voor een 
bergplaats of parkeergarage.

We vragen dat een expert een kosten-baten 
analyse maakt van beide voorstellen.

Fig. 3 Het auditorium Maisin gezien vanuit de Kapucijnenvoer. Huidige toestand. Links een hoek van de sokkel 
van de VCTB toren, rechtsboven in beeld de achterzijde van het Kankerinstituut, grotendeels verborgen achter 
donkere nieuwbouw. In het midden: de zijkant van het auditorium. Onderaan: het gelijkvloers met de mooie 
rondboog ramen. Daarboven het auditorium zelf dat twee bouwlagen vult. Boven op het dak van het auditorium 
bevindt zich een toegevoegde verdieping, herkenbaar aan de blekere bakstenen. De rode pijl wijst naar de ruimte 
voor de wintertuin, zoals in ons voorstel.
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Andere aanbevelingen
1. Betreffend de inkomhal en de centrale trap  

in het Kankerinstituut
In deze hall stond vroeger een trap, die in mijn herinnering werkelijk 
monumentaal was. In figuur 5 ziet men, linksonder, het donkere sil-
houet van de eerste paal van de leuning van de verdwenen houten 
trap. De robuuste uitvoering van die paal ondersteunt mijn herinne-
ring. In afwachting dat een foto van deze trap gevonden wordt, toont 
fig. 6 een schets van zijn opstelling. 

De huidige trap in het Kankerinstituut is niet de originele, maar nieuw-
bouw uit het begin van de jaren zestig, toen de originele houten trap 
werd afgekeurd wegens brandgevaar. 

Deze huidige trap is mijns inziens niet alleen onelegant maar vormt 
een ernstig gevaar voor personen met suïcide neigingen, hetgeen 
nogal eens voorkomt bij senioren in een rusthuis. De traphal voelt 
aan als een uitnodiging tot …

De originele trap was veel veiliger. Daarom ver-
dient het aanbeveling de oude centrale inkom 
hall met zijn majestueuze trap te herstellen, 
waarbij de originele trap herbouwd wordt zoals 
hij was, maar ditmaal in marmer en beton.

De opstelling was als volgt: een drie meter 
brede trap midden in de hall geplaatst, steeg 
met ± 15 treden tot aan een overloop, van-
waar twee trappen, links en rechts langsheen 
de beide zijwanden, met zeven treden de 
eerste verdieping bereikten. Deze opstelling 
werd herhaald voor elke verdieping, telkens 
aangepast aan de hoogte van die verdieping.

Ons voorstel is dat de toegang voor studenten 
èn anderen verloopt via de centrale ingang en de 
monumentale trap. Senioren gaan merken dat 
zij in de mooiste seigneurie van het land wonen. 

Fig. 4 Vooruitblik op de achterkant van het Kankerinstituut (rechts) en de vleugel met het auditorium (midden), gezien vanuit de stadstuin, zoals ze er 
zullen uitzien volgens ons voorstel. Op het gelijkvloers zes rondboogramen geven licht aan de uitbreiding van het senioren verblijf. De twee boven-
liggende bouwlagen bevatten het auditorium. De bovenste bouwlaag van het auditorium is gescheiden van het hoofdgebouw door een wintertuin. 
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Studenten kunnen op de eerste verdieping via een korte, 5 m lange gang, 
het auditorium betreden. De residentiele zones zijn voor studenten niet 
toegankelijk want afgescheiden door de branddeuren tussen traphal en 
residentie. 

Wanneer er brand in de centrale traphal zou ontstaan, kunnen de aan-
wezigen in het auditorium het gebouw verlaten via de ingebouwde trap 
die prof. Van der Schueren liet aanleggen en die hen rechtstreeks naar 
de oever van de Dijle brengt. 

Deze trap was oorspronkelijk bedoeld als ingang èn uitgang voor stu-
denten, zodat deze, volledig afgescheiden van patiënten, het audito-
rium konden betreden en verlaten. De volledige scheiding van studen-
ten en bewoners zou de rust bevorderen van de residentiële senioren, 
die allen weten dat rust de ergste kwelling is van een verblijf in een 
rusthuis. Daarom verkiezen wij dat studenten het auditorium bereiken 
via de centrale inkomhal. Wij hopen dat de universiteit het auditorium 
actief blijft gebruiken voor het onderwijs, en het s’avonds ter beschik-
king houdt voor culturele activiteiten. 

2. Betreffend de kleine stadstuin
Tussen de achterzijde van het Kankerinstituut en 
de zuidzijde van de VCTB toren is een afstand 
van 40 meter. Ongeveer, want de wanden van 
beide gebouwen zijn niet helemaal parallel. Het 
masterplan voorziet daar een stadstuintje dat 
het centrum van de Hertogensite verbindt met 
de groene Dijle ruimte, m.i. een goed idee. Nu 
is die doorsteek geblokkeerd door de sokkel 
van de VCTB toren en het auditorium Maisin. 
Die raken mekaar, (zie fig. 3) ongeveer in het 
midden van de ruimte voorzien voor het tuin-
tje. Een van die twee moet afgebroken worden: 
ofwel de sokkel, een gebouw zonder erfgoed-
waarde en dat elders kan herbouwd worden, 
ofwel het auditorium Maisin, het meest waarde-
volle overblijfsel van het oude St. Rafael zieken-
huis. Laat ons hopen dat de juiste keuze wint.

Em. prof. dr. L. Missotten

Fig. 5 In de met marmer omzoomde wanden van de inkomhal, die nu verborgen zijn achter gyproc panelen, staan 
de namen gebeiteld van de voornaamste donateurs. Al deze teksten zijn Franstalig. Misschien stoort dat een 
enkeling, maar dat is geen reden om ons te gedragen als ISIL in Palmyra. 

Fig. 6 Schets van de verdwenen houten trap.
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Vernieuw je bibliotheek 
met deze klassieker!  
De welbekende Merck Manual is intussen 
aan de 20e editie toe. Welke editie heeft u 
nog in de kast? Toch niet die uit 1899… 

Ontdek de splinternieuwe editie in 
Acco Leuven en geniet van ons 
lanceringsaanbod *:  

59.40 EUR * voor acco-vennoten en KULeuven alumni 

36 nieuwe hoofdstukken, meer dan 200 nieuwe tabellen, meer 
dan 100 nieuwe afbeeldingen en foto’s. Vind snel de juiste 
informatie dankzij de handige vormgeving en logische indeling. 

Contacteer arnout@acco.be voor meer info of eventuele 
bestelling. Thuisbezorgen kan aan 2,45 EUR extra (met factuur). 

* aanbieding geldig tot 15 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt

Patris Arthuris filius
neurologicus peritus
amabilis clinicus 
eminens didacticus
Van een academische dynastie
uit de leuvense francofonie
was hij de laatste mohikaan
een teerbeminde belgicaan.
Piepjong aan ‘t ijzerfront ingezet
als medicus in het lazaret
mocht hij nadien zijn studies  
voortzetten

om vaders’ vacante leerstoel te 
bezetten.
Hij was vooral zeer bedreven
in ‘t neuro-klinisch lesgeven
in een klein consultatiekamertje
zwaaide hij met zijn reflexhamertje.
Hij was een knappe neuroloog
waar eenieder het hoofd voor boog
was met patiënten bijdehands
sprak vlot gebroken Nederlands.
Deze minzame neuro-psychiater
zat na de splitsing met een kater

als laatste van een generatie
kreeg hij van allen een staande 
ovatie.

Dirk Lahaye
Emeritus  

buitengewoon  
hoogleraar  

in de sociale  
geneeskunde

PAUL VAN GEHUCHTEN
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Rome:
Rome, 10 – 14 oktober 2018. Deze Rome 
reis heeft een specifieke invalshoek. Uiter-
aard staan vele schitterende monumenten 
en kunstschatten zowel uit de oudheid als 
de Renaissance op het programma. Maar 
wij maken ook kennis met het actuele leven 
in deze bruisende stad. Een aantal Vlamingen 
die in Rome wonen en werken werden bereid 
gevonden hun verhaal te delen. Doorheen dit 
alles loopt een rode draad die de reisbegelei-
der, vanuit zijn ervaring in de Romeinse curie, 
zal aan de orde stellen. 

Lees verder: https://alum.kuleuven.be/alum-
nireizen/2018/alumnireis_rome_oktober_2018

Cuba: 
Cuba, 19 – 29 november 2018. Cuba, het 
grootste eiland van de Caraïben, is duidelijk 
gekenmerkt door haar revolutionaire verleden. 
Maar net dat maakt Cuba zo aantrekkelijk. 
Waan je in de jaren ’50 in de oude stad van 
Havana, geniet van de prachtige natuur in 
de provincie Pinar del Rio, verken het gezel-
lige stadje Trinidad, een openluchtmuseum 
gebouwd op de rug van de slavenhandel 
en suikerrietexploitatie. Ook de swingende 
stad Santiago de Cuba met haar levendige 
straatjes en Afro-Caraïbische cultuur is een 
bezoek meer dan waard. Lees verder: https://
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2018/alumni-
reis-cuba-november-2018

Bekijk het volledige reisaanbod hier: https://
alum.kuleuven.be/alumnireizen/program-
ma-alumnireizen-2018 

Bijkomende alumnireizen
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Em. prof. dr. Hugo Devlieger

Een historische kijk op neonatologie in Leuven
Weinig medische specialismen zijn in de voorbije vijftig jaar zo snel geëvolueerd als de neonatologie. Aan de basis 
van die evolutie lag enerzijds de toenemende kennis van de fysiologie en pathologie van de pasgeborene en 
anderzijds de ontwikkeling van de technologie voor de ondersteuning van de vitale functies. De neonatologie in 
Leuven was een pionier in België en een inspiratiebron om de zorg voor moeders en pasgeborenen een veilig en 
wetenschappelijk verantwoord wettelijk kader te bieden. Em. prof. dr. Hugo Devlieger, een actieve getuige van deze 
boeiende evoluties, biedt u een blik op het verhaal van de neonatologie in Leuven. 

D O N D E R D A G  2 1  J U N I  2 0 1 8

H I S T A R U Z  V E R T E L T

u i t n o d i g i n g
EEN REEKS LEZINGEN BIEDT EEN HISTORISCH INZICHT IN DE 
EVOLUTIE VAN DE MEDISCHE WETENSCHAP, MET AANDACHT VOOR 
DE LEUVENSE INBRENG.

MUSEUM HISTARUZ
Historisch archief UZ Leuven

Een unieke verzameling  
van materialen, instrumenten, 
teksten en foto’s brengt 
een volledig heringerichte 
verpleegeenheid uit de jaren 50 
weer tot leven. 

Zet een stap in het boeiende 
verleden van UZ Leuven. 

 PROGRAMMA OP DONDERDAG 21 JUNI 2018

18.45 tot 19.45 uur vrij bezoek aan het museum

19.45 tot 21.00 uur lezing in auditorium AZC (campus Sint-Rafaël) 

- inleiding door em. prof. dr. Andre Van Assche, gynaecoloog UZ Leuven

- lezing door em. prof. dr. Hugo Devlieger

21.00 tot 22.30 uur gezellig samenzijn met een drankje 

 LOCATIE  |  museum Histaruz  |  Kapucijnenvoer 35  |  3000 Leuven

 PARKEERGELEGENHEID  |  parking Sint-Jacob  |  Sint-Jacobsplein  |  3000 Leuven

 INSCHRIJVEN

Voor het bijwonen van de lezing: graag een bevestiging vóór 18 juni 2018 via e-mail naar 
communicatie@uzleuven.be of tel. 016 34 14 61.  Inschrijven voor het museumbezoek is niet nodig. 

 INFO  |  www.uzleuven.be/histaruz

Ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

Het bundeltje rijmpjes omtrent de illustere galerij onzer professoren, van Vesalius tot 
Jamar, onder de titel ‘VIVAT ACADEMIA - VIVANT PROFESSORES’ is eindelijk af. 
Het bevat alle gedichtjes met foto's en/of karikaturen van de grote geleerden die ons 
destijds in de medische kunsten hebben ingewijd. Het boekje is te verkrijgen ten huize 
Dirk Lahaye, Waversebaan 160, 3001 Heverlee voor de prijs van 5€/stuk. Een seintje 
vooraf is aan te bevelen. (tel. +32 (0)16 40 53 24).
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Ontdek onze website! 

Vragen & suggesties: info@alfagen.be 

www.alfagen.be

29

A.VESALIUS nr. 2 – juni 2018



programma’s  
permanente vorming  
en alumni-activiteiten

Ledenvergadering 
ALFAGEN vzw 

SAVE THE DATE 
Beste collega, 

Op zaterdag 20 oktober 2018 gaat onze ledenvergadering door. Gelieve dit reeds in jullie 
agenda te plaatsen. 

Alleen 'betalende leden' kunnen hieraan deelnemen. Indien u toch nog lid wenst te worden, 
kan u hiervoor het nodige doen door het lidgeld van 50 euro over te schrijven op 
rekeningnummer: BE37 4310 2075 4128 met vermelding 'Lidgeld 2018'. 

Locatie van Ledenvergadering:  Campus Gasthuisberg - Herestraat 49 - ALO-toren -  3000 
Leuven 

Parking: Onderwijs en Navorsing 

Meer info volgt nog! hou uw mailbox in het oog! 

Bij vragen i.v.m. de toegankelijkheid contacteer ons via info@alfagen.be 

 Copyright KU Leuven 
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Coördinatie: Vereniging van de Alumni van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven

ON2, Herestraat 49 bus 400, 3000 Leuven

Tel. +32 16 33 06 11

Verantwoordelijke uitgever: Chris Geens, ON2 – Campus Gasthuisberg 

Herestraat 49 bus 400 – 3000 Leuven

ALFAGEN
vereniging van ALumni  

van de FAculteit GENeeskunde

ON2 – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 bus 400
3000 Leuven 
Tel. +32 16 33 06 24 / +32 16 33 06 11
E-mail: info@alfagen.be 
www.alfagen.be

Lidmaatschap 2018:  € 50

Erelid:  € 150

Afgestudeerd vóór 1977:  € 35

Afgestudeerd in 2015, 2016 of 2017:  € 30

Laatste fase basisopleiding arts:  GRATIS

Laatste fase BMW:  GRATIS

Werkzaam in een ontwikkelingsland:  GRATIS

Uw bijdrage voor het lidmaatschap 2018 is welkom op  
rekening van 'ALFAGEN vzw' met vermelding van 'LIDGELD 2018' en uw MD-NUMMER 
IBAN: BE37 4310 2075 4128 en BIC: KREDBEBB

Ontwikkelingshulp geneesheren en apothekers 
Alumni Leuven 
ON2 - Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 bus 400
3000 Leuven 
Tel. +32 16 33 06 24 / +32 16 33 06 11 
E-mail: info@alfagen.be 
 
Bijdragen voor de actie ‘Medische Ontwikkelingshulp’ zijn steeds welkom op  
rekening van ‘Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven’ 
IBAN: BE80 4310 0585 0177 en BIC: KREDBEBB 

Meer info op www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

***Stortingen van minimum 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar*** 

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

Vernieuwing  
lidmaatschap  

2018!


